
Memoria Final Pauta –GT 
Data de entrega no blogue:
Localizador Grupo: S2A
Etiquetas empregadas: muller  no eido laboral,  S2A, Grande Carral,  Gómez Fernández,  Gómez López,
Crujeiras Losada, Cuíñas Obeso, acción, desprestixio da muller, desprestixio laboral, segregación laboral,
acoso sexual laboral, capitalismo, colaboración, externalización, feminismo, precariedade, brecha salarial,
acoso no traballo, Mobbing, 
Coordinadora: Uxía Iglesias 
Membros:

 Cuíñas Obeso S2A1  
 Crujeiras Losada S2A2
 Gómez López S2A3 
 Gómez Fernández S2A4
 Grande Carral S2A5

1.- EXPLICACIÓN DE GRUPO:
1.1.- Resumo do traballo realizado:  
Desde os comezos do cuadrimestre o noso  tema foi  a muller. Porén, ao ser  moitos os subtemas que a
concirnen, centrámonos na muller no eido laboral. O noso foco foi o feminismo, a loita pola igualdade. 

Partimos da  hipótese de que  o  xénero feminino está en desvantaxe  respecto  do masculino ,  e  así  o
tentamos reflectir no noso primeiro post, o cal foi moi técnico, pois nos baseamos en documentos e informes
existentes ata o momento. A medida que fomos tendo as reunións as publicacións deixaron de portar tantos
datos e pasamos á voz e á acción. 

Como dixemos, a muller dentro do ámbito laboral era o noso tema principal.  Cando establecemos unha
relación entre estes dous elementos sae un resultado negativo: a desigualdade laboral, fenómeno imperante
na sociedade e atribuída directamente ao machismo. Nestes casos as actitudes machistas maniféstanse como
unha  forma  sistemática  de  discriminación,  provocado  en  gran  medida  por  causas  culturais,  sociais  e
institucionais.
Por que seleccionamos este tema? Cando se realizou a proposta de tema, centrámonos nas mulleres, a miúdo
un colectivo discriminado e a súa vez con falta de visibilidade mediática. Todos podíamos acceder a fontes
de interese para o tema, tanto fundacións como sindicatos, que nos podían servir de axuda para coñecer a
testemuñas  directas  e  mesmo para  relatarnos  experiencias  laborais  propias.  Todos  os  contactos  aos  que
accedemos reflectiranse  na “axenda de contactos”, máis adiante. Inmediatamente, estableceuse o perfil de
muller  que  buscamos  para  o  noso  proxecto:  mulleres  afectadas,  de  diferentes  idades  e  en  diferentes
situacións.
Ao comezo do traballo, xa se podía observar que a situación era máis grave do que realmente os medios
daban a  coñecer  –démonos  aínda  máis  de conta  da  falta  de  cobertura  mediática  das  desigualdades  nas
distintas esferas laborais-. Cas nosas accións tratamos de facer este tema máis visible, aínda que chegamos a
conclusión da necesidade de tomar medidas lexislativas e incluso de instaurar protocolos de prevención para
rematar con esta eiva da sociedade. 
Cada un de nós fixo fincapé nas súas publicacións en diversos subtemas:

Ana Cuíñas quixo amosar a situación da muller na Administración Pública, e os posibles desprezos que
esta puidese sufrir pola súa condición de muller. Para iso utilizou porcentaxes e a axuda dunha muller que
forma parte dos corpos de seguridade do Estado, á cal lle fixo unha entrevista. No seguinte post, tentou
abarcar o tema de como os medios tratan a muller traballadora  (linguaxe  inclusivo, aparición ascendente,...)

Lucía Crujeiras: fixo fincapé en dous subtemas fundamentais á hora de falar de discriminación por razón de
xénero  nos  postos  de  traballo.  O  primeiro  deles  foi  a  desigualdade  económica, é  dicir,  tratouse  en
profundidade o tema da fenda salarial,  das súas causas e consecuencias, así como posibles solucións. O
segundo tema foi o acoso no mundo laboral. Neste ámbito mostramos todo o relativo a posibles métodos de



prevención, pero tamén de detección. Ademais, relacionámolo cos medios de comunicación aportando un
punto de vista moi interesante dende o ámbito xornalístico. 

Claudia Gómez tratou no seu post máis recente o acoso sexual laboral e nel incluíu a polémica no xornal
galego El Correo Gallego pola columna de Manuel Molares do Val. O seu primeiro post individual versou
sobre a precariedade feminina e tocou o tema dos traballos temporais, irregulares ou a tempo parcial, xunto
cos agravios no mercado debidos á crise económica.

Alejandro Gómez  foi o encargado de escribir sobre o  patriarcado e segregación laboral  e a linguaxe
machista e actitude paternalista. Gorka Grande publicou sobre o desprestixio feminino.

No tocante á organización do GT, o noso sistema de traballo e os roles no grupo, foi o seguinte: 

Para a configuración do Círculo de lectura, cada un de nós realizou un proceso de busca e contacto coas
fontes. Porén, non todos conseguimos unha resposta: foi o caso de Gorka Grande, que contactou con varias
asociacións e non obtivo resposta.

Alejandro Gómez encargábase da documentación para o traballo. As súas labores foron estudar, investigar
sobre o asunto e atopar fontes útiles.  Conseguiu a unha das mulleres do noso Círculo Mabel  Pérez,  de
CC.OO.

Lucía Crujeiras e Ana Cuíñas eran as encargadas da produción. Tiñan a responsabilidade de contactar coas
mulleres e preparar e dirixir as reunión con elas, axudándose da documentación aportada por Alejandro.
Ambas as dúas conseguiron algunha participante: Ana Cuíñas a Ángela Fraga, e Lucía Crujeiras a unha
muller  que  pese  comprometerse  con nós,  non chegou a  participar  e  deuse  de  baixa  do  Círculo  (María
Fernández). Porén, Lucía conseguiu unha colaboración para o blog.  Ana Cuíñas era a voceira, mais non tivo
que exercer como tal.

A editora, Claudia Gómez revisaba todo o traballo do resto do grupo, corrixía erros e organizaba a maneira
de traballo do GT. Tamén escribiu os dous post grupais (o primeiro coa axudada de Lucía, Ana e Gorka; e o
segundo coa axuda de Lucía Crujeiras) e adaptou a colaboración de Ariana Castro. Comunicábase co docente
ou  coa  coordinadora  canto  existía  algunha  dúbida  e  participaba  activamente  no  intento  de  mellora  do
proxecto. Así mesmo, conseguiu a 3 integrantes do Círculo (Pilar Gómez, Elena Rivas e Sandra Rosendo) e
acudiu a firma das cartas avais. Outro dos traballos realizados pola editora, era a elaboración  de reportes
bisemanais que servían para informar ao profesor de como fora a evolución do grupo e de que incidencias se
producirán nas publicacións.

Cada un de nós tiña que elaborar 6 comentarios e responder aos que lle chegaban, e así foi. No post da
colaboración  de Ariana Castro,  foi  a  editora  (Claudia  Gómez)  quen contestou ao comentario  de Víctor
Santos.

Tras moito cavilar sobre cal podía ser a nosa acción e, xa que moitas das propostas que tiñamos en mente
non foron aceptadas, optamos por elaborar un Correo Feminista. O 19 de marzo, cada un presentou a súa
idea de cartel e rematamos escollendo o de Claudia Gómez. Acto seguido colocámolo por Compostela e,
máis tarde, ao ver que non estaba tendo a difusión necesaria, tentamos difundilo o máximo posible polas
redes sociais e os nosos contactos. O contacto de Claudia Gómez con diversos perfís de Facebook e Twitter
fixeron que o noso cartel se difundira máis (publicáronnos na páxina: las princesas también friegan) e nos
chegaran multitude de emails. 

Uns días antes de ter as reunións, as mulleres do Círculo enviábannos as novas que querían analizar e Lucía
e  Ana  preparaban o  tema para  debater  no  encontro.  Neste  mesmo,  respondían  e  opinaban sobre  certas
preguntas  que  se  lanzaban  ao  aire  e  comezaba  a  exposición  de  ideas  que  máis  tarde  exporíamos  nas
publicacións.



Conformación e mantemento do Círculo (solucións adoptadas para superar os obstáculos atopados).
Ó principio do cuadrimestre, para a configuración do Círculo, contactamos con polo menos 11 asociacións e
ningunha delas quixo colaborar connosco, o que nos puxo nunha situación bastante complicada á hora do
desenvolvemento do traballo. No que máis, foi na acción: coma non colaboramos con ningunha organización
(agás con unha muller de CC.OO) a organización para a realización dunha acción custounos máis do que,
quizais,  debería.  Así  e  todo,  conseguimos poñernos de acordo coas mulleres do Círculo e entre nós  na
escolma do cartel “o correo feminista”.

Como xa se dixo anteriormente, o Círculo compúxose grazas a Alejandro Gómez, Ana Cuíñas e Claudia
Gómez. María Fernández, conseguida por Lucía Crujeiras, foi a muller que se deu de baixa do proxecto
causando graves trastornos no tocante a nosa organización interna: na primeira reunión non apareceu, malia
terse comprometido a asistir e non chegou a facer nunca a súa publicación no blog. O mesmo aconteceu nas
reunións 2 e 3: as 5 mulleres estaban avisadas de que os encontros serían cada dúas semanas pero, alegando
problemas de conciliación, falláronnos todas o mesmo día do encontro, salvo 2 delas que si viñeron. Para
conseguir paliar esta dificultade, contactamos individualmente con elas: poñéndoas ao día sobre os nosos
avances e asuntos tratados, de xeito que a súas opinións e voces puideran aparecer nos textos.
Visibilidade  no  blogue:  liña  de  publicación  e  nome  e  especialidade  ou  cargo  de  colaboradores
conseguidos
En canto as “estratexias de publicación no blogue”, cómpre sinalar a publicación dos traballos individuais
como eixe deste apartado. Ditas publicacións realizáronse na data prevista en todo caso, agás a de Gorka
Grande que tras o visto bo do docente e a coordinadora, foi trasladada para o xoves 20 de abril. 

Desta maneira, partimos dunha primeira fase de documentación para a realización do post grupal na que
englobamos subtemas como a fenda salarial, a muller nos diversos sectores, estereotipos, falta de emprego,...
Nalgunhas das nosas publicacións foi imposible non facer referencia aos conceptos dos demais, mais non se
entrou en profundidade en ningún asunto repetido. Dito o anterior, conseguimos tocar todos os temas que
tiñamos pensado dun xeito, pensamos, exhaustivo:

Desde  a situación da muller na Administración Pública  (por  Ana Cuíñas), pasando pola  desigualdade
económica e  o acoso laboral  (por Lucía Crujeiras)  e o acoso sexual  (Claudia Gómez),  ata a linguaxe
machista e actitude paternalista xunto co patriarcado e a segregación laboral (por Alejandro Gómez) e
terminando co desprestixio feminino (por Gorka Grande)

Conseguimos  a colaboración  de  Ariana  Castro,  feminista, que  escribiu  o  8  de  abril  “Colaboración:
«Mientras  más cedíamos y obedecíamos,  peor  nos  trataban»,  Rosa Parks” e cuxa publicación recibiu 3
comentarios.

No que respecta  aos  comentarios  do blog,  dúas participantes  do noso Círculo comentaron nos post:
Mabel Pérez a Lucía Crujeiras en: “Mabel Pérez, integrante da secretaría de CCOO: “a solución ó acoso
pasa pola deconstrución e a prevención” e Pilar Gómez a Claudia Gómez en “Ángela Fraga, educadora
social: «As persoas que redactan as noticias deberían ser penalizadas en caso de non ter certos coidados coas
informacións». Así mesmo, nesta mesma publicación  Claudia Gómez conseguiu que dúas persoas alleas
ao proxecto, comentasen: Gema e “Rasca Web”.

A continuación exporemos cal foi o motivo da realización de comentarios ao resto dos GT.
Ana Cuíñas comentoulle  a Paula Díaz  en “La inserción laboral del colectivo lésbico” porque o seu post
mantiña relación co noso tema e ademais da súa boa redacción, escribiu dunha forma moi intensa, profunda e
entretida. Tamén a Iago Couce en “O traballo para unha persoa con discapacidade” porque é un tema social,
moi interesante. Iago ademais tratouno dunha forma moi carismática e fixo unha entrevista que sempre é
enriquecedora para o texto. Mantivo conversa tamén con  Sandra Moares en “A muller traballadora nos
medios de comunicación”, escollido porque era un tema moi parecido ao do seu primeiro post e quixo saber
cal foi o enfoque que lle deu. Parecellme, de novo, moi interesante pois contaba experiencias vividas por
mulleres xornalistas.
Lucía Crujeiras  comentou nos dous grupos cos que tiñamos acordo: o do LGTBI+ e o de xornalismo e
precariedade. Concretamente, comentou a Sandra Moares no seu post titulado “A muller traballadora nos



medios de comunicación”. A razón principal foi que Lucía tratara o tema da fenda salarial no seu primeiro
post e neste que estamos comentando tiña un apartado dedicado a dito fenómeno. Polo tanto, puido aportarlle
máis información da que o post carecía. De novo, comentoulle á compañeira no seu post “Do desprestixio
profesional ao acoso sexual”, debido a que o seu segundo post versaba sobre isto.
Doutra  banda,  comentoulle  a  Andrea  Estrada no  seu  post  “Intersexualidad,  la  sigla  desconocida  de
LGTBI+”,  debido  a  que  podía  tratar  temas  relacionados  co  patriarcalismo,  do  cal  tamén  falamos  coas
integrantes do noso Círculo. Tamén conversou con Cinthya Martínez, en “A cara oculta do xornalismo en
Galicia”. A razón foi porque podía recomendarlle datos da situación da muller nos postos de traballo do
mundo  xornalístico.  Outra  vez,  aportoulle  datos  sobre  a  situación  feminina  a Cinthya  Martínez  en  “A
profesión na que domina o silencio”.
Finalmente, comentou o post de Noelia González titulado “Da oscuridade á gran pantalla”, onde falou sobre
o tema do sistema patriarcal de novo.
Claudia Gómez  enviou tres dos seus comentarios ao grupo de xornalismo e precariedade, en concreto a
Víctor Pérez  (“As  prácticas  como paradigma da precariedade”) e a  Sandra Moares  (“Do desprestixio
profesional ao acoso sexual” e “A muller traballadora nos medios de comunicación”), pois a temática que
trataban  correspondía  aos  datos  que  grazas  aos  informes  e  documentos  obtidos  para  o  noso  proxecto,
coñeciamos ben. Así mesmo, escribiulle a Brais González, do grupo sobre o LGTBI+ en "A bisexualidade:
dobre opresión" relacionando a opresión do colectivo coa opresión entre mulleres e a  Marta Otero,  en
“Muller e discapacidade: unha doble discriminación”, posto que podía aportar unha visión fundamentada
sobre  discriminación  feminina.  O  seu  6º  comentario  realizoullo  a  Lucía  Junquera, do  grupo  sobre  a
discapacidade en “E ti, que ves?”. O seu último comentario foi para o grupo de xornalismo e democracia no
post de "o control e a influencia exercida nos medios de comunicación”, de Lucía Cancela. Pese a non ter
que ver co tema da muller, puido aportar coñecementos de interese.
Alejandro  Gómez  mantivo  interacción  coas  seguintes  seis  persoas:  Juan  Díaz  en  “Está  realmente
normalizado ser gay?”, posto que a súa publicación alude unha vez máis a desigualdades relacionadas co
colectivo LGTBI+. Mantiveron interacción e intercambio de ideas xa que as mulleres tamén son parte dese
colectivo. A Lucía Martínez Viso en “Manipulacións, prexuízos e irresponsabilidades”, xa que alude á falta
de compromiso pola honestidade por parte dos medios. O noso grupo de traballo ao levar a cabo un tema
marxinado da axenda mediática, e por iso lle pareceu interesante deixar un comentario.
A Noelia González en “O longo camiño á verdadeira identidade de xénero” debido a que leva a cabo o
proxecto sobre o colectivo LGTBI e os casos de desigualdade, comentou aludindo ás desigualdades deste
colectivo dentro do ámbito laboral.
Sobre a segregación laboral e as desigualdades froito do patriarcado mantivo debate nos post relacionados,
con: Brais González en “Ser bisexual e PoC: invisíbel ao espello”, onde fixo unha comparativa co proxecto
de Brais. Con Carlos Rodríguez en “Unha acción fronte ao silencio”, onde mantivo un pequeño debate con
el sobre a precariedade dos medios, unha esfera laboral na que a muller segue peor amparada que os homes.
Tamén a Sandra Moares en “Do desprestixio profesional ao acoso sexual” no cal existe de novo, no campo
das desigualdades,  unha vinculación da muller co traballo; pero desta vez para reflictir o acoso sexual ou o
desprestixio profesional, motivos máis que suficientes para comentarlle.
Por último a Sara Lozano Figueira en “Emigración e muller: loita”, posto que a súa publicación reflicte a
constitución da muller no mercado laboral a través da historia, e elaborou unha conversa relacionando isto
coas mulleres relevadas a segundo plano
Gorka Grande estableceu contacto con Juan Díaz en dous dos seus posts, con Lucía Martínez Viso, Brais
González,  Noelia  González  e  Paula  Díaz.  A razón é  que  trataban temas  semellantes  ao  do  noso  GT,
relacionados coas desigualdades sociais. Ademais, o subtema que trataban nas súas publicacións de LGTBI+
era interesante para establecer un debate.

Aproveitamento e aportacións aos Grupos de apoio.
Relativo a Axenda e Arquivos, enviamos todo o que se nos pediu nas datas indicadas: reunións cos Círculos,
os eventos en Compostela, a bibliografía e os enlaces,... A cambio eles ofrecéronnos os apuntamentos da
materia, o glosario con todos os termos ordenados e clasificados, as palabras chave para comentar no resto
dos grupos e os eventos.
Grazas a externalización os nosos post difundíronse polas diferentes RRSS (Twitter e Facebook, p.ex). Así
mesmo, a comunicación con este grupo permitiu que viñeran cubrir unha das nosas reunións en directo para
Twitter. En cambio, o grupo de externalización audiovisual non colaborou ningunha vez connosco, nin se
puxo en contacto con nós. No tocante ao grupo de edición, malia que tarde (cun atraso de aproximadamente
unha semana), algúns dos nosos post foron revisados minuciosamente, outros quedaron sen revisar ou foron



revisados de xeito incompleto. A maiores engadir deste grupo que, aínda a día de hoxe e a pesar de ter
avisado, non sabemos por que ningún dos nosos post apareceu en “destacados”.
As actividades máis significativas realizadas no blog foron primordialmente as 10 publicacións en total que
fixemos os cinco integrantes do noso GT, a da colaboración de Ariana Castro e as dúas entradas grupais. Así
mesmo, e como xa se  sinalou detalladamente,  mantivemos conversas  de ata  3 comentarios-resposta  cos
grupos de: xornalismo e precariedade, xornalismo e democracia, discapacidade, emigración e o colectivo
LGTBI+,  sempre  aportando  os  datos  que  nós  coñeciamos  grazas  a  nosa  investigación  re  recibimos
comentarios de xente allea ao proxecto. 
Fóra do blog, a nosa labor foi a de recoller o material necesario (informes, estatísticas, testemuñas, libros e
manifestos feministas,...), movernos para a colocación e funcionamento do Correo Feminista e reunirnos
entre nós para canalizar o proxecto. É preciso resaltar isto último pois esta comunicación entre nós axudou
moito a organizar as nosas ocupacións.
1.2.- Rexistro-itinerario das realización do grupo de traballo
Día 14 de decembro de 2016: enviamos a proposta principal e a secundaria ó profesor da materia para 
recibir o seu visto bo. Foi aceptada e comezamos a concretala.

Día 30 de xaneiro de 2017: a partir desta data, a nosa coordinadora (Uxía Iglesias) foinos remitindo 
información e documentos de interese para a nosa proposta.

Día 7 de febreiro: ante a desorganización grupal e aínda sen saber moi ben como levar o proxecto, o noso 
grupo de traballo reuniuse por primeira vez. Solventamos moitas dúbidas e entendimos conceptos. 
Aportamos ideas e persoas coas que podíamos contactar cada un.

Día 22 de febreiro: comezo documentación

Día 2 de marzo: quedamos co profesor para concretar asuntos e pola tarde quedamos o grupo de traballo 
para preparar o debate do día 6 de marzo.

Día 6 de marzo: primeira reunión co CLC. 

Día 19 de marzo: comezo da acción que durará ata o día 20 de abril.

Día 21 de marzo: comezamos a buscar información para o seguinte debate

Día  31  de  marzo:  envío  da  editora  do  primeiro  reporte  bisemanal  ó  correo  da  materia  cos  avances,
obstáculos e demais información.
Día 5 de abril: quedada do GT para falar sobre a evolución do traballo e para realizar unha reflexión sobre 
el.

Día 8 de abril: no seminario falamos co profesor sobre as estratexias de publicación do grupo, problemas e
demais asuntos. Cubrimos a ficha da autoavaliación.
Día 24 e 25 de abril: preparación do 2º debate.

Día 27 de abril: segunda reunión co CLC.
Día 28 de abril: comezo documentación.

Día 17 de abril: preparación 3º debate.

Día 19 de abril: terceira reunión co CLC.
Día 26 de abril: o GT dividimos a memoria e puxemos en claro varios puntos. 
-Publicacións grupais:

1. 20 de abril de 2017. Ángela Fraga: «ides ser outro tipo de xornalistas de seguro»
2. 16 de febreiro de 2017 “A muller no mundo laboral”

-Publicación colaboración: Ariana Castro 8 de abril

-Publicacións individuais:
Ana Cuíñas Obeso (S2A1)

1. 28 de marzo de 2017. A situación da muller na Administración Pública



2. 23 de marzo de 2017 Tratamento dos medios a muller no ámbito laboral

Lucía Crujeiras Losada (S2A2):

1. 3 de abril de 2017: “Mabel Pérez, inetgrante da secretaría de CCOO: a solución ó acoso pasa pola
descontrución e pola prevención”

2. 2 de marzo de 2017: “O abismo entre xéneros”
Claudia Gómez López (S2A3)

1. 11 de abril de 2017 “Ángela Fraga, educadora social: «As persoas que redactan as noticias deberían
ser penalizadas en caso de non ter certos coidados coas informacións»

2. 7 de marzo de 2017 “O lastre da precariedade laboral feminina”
Alejandro Gómez Fernández (S2A4)

1. 13 de abril de 2017. “Patriarcalmente desiguais e laboralmente segregadas”
2. 14 de marzo 2017. “Muller e mercado laboral, dous factores atacados polas palabras”

Gorka Grande Carral (S2A5)
1. 20 de abril de 2017. “Coñecendo e corrixindo caso prácticos do machismo”
2. 21 de marzo de 2017. “O desprestixio laboral ten rostro de muller”

1.3.- Pequeno test ao traballo realizado. Resultados.
1.3.1.- Estimación sobre os procedementos e organización levados ao cabo polo GT.
O noso grupo organizou un calendario onde marcamos as datas nas que íamos a realizar as distintas partes
dos  noso  traballo  (reunións,  publicacións,  accións,  etc).  Sempre  intentamos  que  as  reunións  estiveran
estratexicamente  colocadas  para  que  os  posts  dos  nosos  membros  non  quedaran  sen  a  voz  das  nosas
integrantes. Neste sentido, foi unha medida moi efectiva, xa que nunca se quedaba descolgada ningunha
publicación, salvo as primeiras nas que aínda non tíñamos apenas contacto co Círculo e careciamos de tempo
de actuación. Ademais, este calendario tamén nos axudou a ter unha clara organización que nos marcaba
todas as pautas e os pasos que debíamos seguir para non realizar todo a última hora. Así e todo, tivemos que
variar as datas nas que íamos realizar a acción, xa que tivemos problemas para levala a cabo. 
1.3.2.- Estimación sobre o seguimento do tema nos artigos dos membros e nas interpretacións
grupais realizadas.
O noso GT sempre seguiu os temas e subtemas que planeamos dende o momento inicial.  Nas primeiras
publicacións patinamos un pouco e eran uns post técnicos de máis, debido a que careciamos de reunións cos
Círculos das que sacar temas e declaracións. Así e todo, malia ter que repetir a primeira publicación, o
segundo post xa estaba encarrilado. A partir deste momento, xa todas as publicacións seguintes quedaron
cubertas. Fixemos unha moi boa progresión pasando polas distintas problemáticas que rodeaban o noso tema
principal e en todas afondamos a través dos distintos post dos nosos membros do GT. Con respecto ao noso
Círculo de traballo, este amosouse moi a gusto connosco en todo momento. Isto reflíctese no último post
grupal no que englobamos as súas opinións e críticas de mellora. Todas coincidían en que fixeramos un
«excelente traballo» e en que iamos ser «outro tipo de xornalistas».
1.3.3.-  Estimación  dos  comentarios  realizados  polos  membros  dos  GT a  outros  grupos  e
alumnos
Todos os membros do GT fixeron seis comentarios, agás Claudia Gómez e Alejandro Gómez que realizaron
sete. O noso grupo de traballo, amosou gran interese por aquelas publicacións no eido das desigualdades:
houbo un grande interese, por exemplo, por proxectos que aludiran á situación das mulleres nalgunha esfera
laboral: LGTBI+, Xornalismo e precariedade, discapacidade, emigración... A nosa razón de comentar era,
sobre todo, aportar un punto de vista que quizais non se apreciaba ben nas publicacións dos demais. É por
isto que se mantivo unha moi boa interacción con todos estes GT, de ata tres comentarios por parte de cada
un dos membros do Grupo de Traballo, algo debido á boa calidade dos comentarios deixados e á calidade das
mesmas respostas. En canto á capacidade de resposta, a maioría foron contestados aos poucos días, salvo
algún grupo que se demorou, polo menos, unha semana (foi o caso de Marta Otero, Víctor Pérez e Sandra
Moares).
1.3.4.-  Estimación  dos  comentarios  recibidos   tanto  ao  grupo,  como  a  cada  un  dos  seus
membros
A pesar de que maioritariamente os comentarios recibidos nos post individuais levaban a establecer un bo
debate entre os compañeiros, existían ocasións nas que a calidade dos mesmos era simplemente aceptable,
pois non aportaban novas visións ao tema nin eran contrarios. Porén, os enlaces que se achegaron contiñan



información moi relevante e que non coñeciamos, que si nos deu ideas para seguir enfocando a conversa. Os
comentarios das publicacións grupais e a colaboración foron ben enriquecedores. En suma, a capacidade de
resposta  foi  minguando  a  medida  que  os  puntos  de  vista  entre  uns  e  outros  coincidían.  O número  de
comentarios especificarase detalladamente no anexo da Memoria.
1.3.5- Estimación sobre a vinculación do realizado no blog con conceptos, modelos e teorías
vistos e entregados polo profesor na aula.
No noso  proxecto  de  muller  e  mercado  laboral  seguíronse  os  principios  da  comunicación  interpersoal,
promovendo temas relevados a un segundo plano na sociedade, a partir da comunicación entre persoas,
concretamente levouse unha comunicación cara a cara entre os membros do grupo de traballo e as mulleres
que integran o Círculo, para desta maneira tratar temas de interese comunitario. Por outra banda, existe unha
vinculación  do  traballo  cos  apuntamentos  do  Observatorio  Cidadán  de  Comunicación  e  co  glosario
construído. Nas súas primeiras publicacións, Claudia Gómez e Alejandro Gómez, aludiron ao tema 5 dos
apuntamentos,  titulado  “Comunicación,  persoa  e  comunidade”.  No  resto  das  publicacións  e  na
comunicación  coas  participantes  do  Círculo,  como dixemos,  seguiuse  sempre  a  dinámica  aprendida  de
Comunicación Comunitaria. Engadir que as palabras do glosario foron empregadas por todos nós.
1.3.6.-  Pertinencia  dos  Círculos  xerados  desde  o  GT.  Estado  no  que  fica  o  Círculo  e
permanencia no futuro.
A nosa idea inicial  era contar cun grupo de mulleres no que existise unha plena diversidade de idades,
procedencia, vivencia e situación. As circunstancias fixeron que isto non fora posible polo que ao final o
noso grupo era bastante homoxéneo. Aínda que non de todo, pois existían opinións moi dispares entre unhas
e outras. Todas as mulleres que participaron estaban involucradas na causa: ben sendo feministas, ben sendo
afectadas. A pesar das dificultades que tivemos por motivos de horarios, tan boa foi a nosa experiencia con
todas  elas  que na derradeira  reunión nos propuxeron realizar  unha extra  oficial  para  seguir  aprendendo
xuntas.
1.3.7.- Proceso da Acción emprendida cos Círculos. Resultados e datas dos fitos.
O feito de que non conseguimos colaborar con ningunha organización, dificultou moito a realización dunha
boa acción e fixo que nos retardásemos bastante, posto que durante todo o cuadrimestre estivemos en busca
de alguén con quen colaborar. 
Porén, a iniciativa naceu tras unha das reunións co noso Círculo. Comezamos a poñela en marcha o día 19 de
marzo coa creación dos carteis e, unha semana máis tarde, pegámolos por Compostela. Como a reacción non
foi a que esperabamos, contactamos con páxinas e perfís  webs para a difusión, o que si que foi efectivo e
conseguimos  vivencias  reais  de  mulleres  de  toda  España.  Nas  seguintes  reunións  comentamos  a  nosa
“xogada” e todas as mulleres déronnos a noraboa, dicindo que era unha forma moi boa de visibilizar o
problema. Considerámola un éxito.
Así mesmo, na última reunión as mulleres rescribiron os titulares das novas e elaboraron unha guía co que si
debe publicar e o que nunca debería aparecer nas informacións.
1.3.8- Proceso Aprendizaxe-Servizo co Círculo e no conxunto da Materia
O contacto co Círculo foi probablemente unha das experiencias máis enriquecedoras de todo o traballo. O
feito de contactar con mulleres que coñecesen o tema que nós tratabamos de primeira man axudounos a crear
unha mentalidade moito máis aberta do que calquera estudante que non viviu algo parecido tería. Coñecer os
puntos de vista de outra xente sempre axuda a crear unha opinión propia máis estruturada, pero ante un tema
de desigualdade como o da situación da muller no ámbito laboral, falar en persoa con mulleres feministas ou
que vivirán esa mesma situación en primeira persoa enriquece moitísimo máis aos oíntes que noutro tema
calquera. 
A primeira  reunión  transcorreu  con  Ana  Cuiñas  e  Lucía  Crujeiras  dirixindo.  Un  par  de  días  antes  da
celebración, as integrantes do Círculo enviáronnos ao correo unha serie de noticias que querían abordar con
nós,  polo  que  elaboramos  un  guión  para  non  esquecer  ningunha.  A través  de  preguntas  persoais  e
profesionais logramos entrar nunha situación na que as mulleres do Círculo se sentiran cómodas e sen ningún
tipo de presión no que contaban,  polo que falaban coa soltura necesaria para tocar un tema coma este.
Finalizou a charla amistosamente e coa sensación de que ambas partes desfrutaran do momento e querían
repetir o coloquio.
Na segunda reunión ningunha das anteriores colaboradoras repetiu. A falta de dispoñibilidade provocou que
fora imposible cadrar horarios e non logramos a nosa intención, que era xuntar a mulleres feministas con
diferentes  opinión  acerca  do  que  está  ocorrendo  para  que  comparasen  puntos  de  vista.  Durante  os,
aproximadamente, sesenta minutos que durou a xuntanza, tanto nós coma elas afondamos na problemática do
machismo no traballo, pero desta vez dunha maneira máis alarmista. As nosas compañeiras tiñan unha visión
un chisco máis radical cas anteriores, polo que foi unha verdadeira pena non xuntar ambos grupos. 



Na última reunión,  de novo coas mulleres da primeira, a duración superou o tempo acordado,  proba da
sintonía entre estudantes e traballadoras, que corrixiron titulares que consideraban machistas e comentador a
acción do Correo Feminista. O ambiente era moi positivo e favorable para o aprendizaxe, e de seguro que foi
un dos aspectos clave para a conformación do pensamento que eu e máis os meus compañeiros temos: cada
un de nós asimilou o falado dunha forma, como é normal, pero todos nós chegamos a obter unha opinión
propia baseada na documentación, evitando así a ignorancia e as crenzas primitivas.
Como conclusión, subliñar que todo-los membros do GT quedaron totalmente satisfeitos, e  quizais sentimos
que as tres reunión foron poucas, xa que gozamos moito das xuntanzas. Por parte das integrantes do Círculo,
e segundo comentaron, sentíronse moi a gusto con nós e repetirían sen dubidalo unha charla deste estilo.
Podemos asegurar que o obxectivo da creación dun grupo foi un éxito total.


